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Sammanfattning: 
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur svenska sjukhus efter lever de riktlinjer som finns 
om lösenordshantering. För att ta reda på detta har riktlinjer och forskning samlats in om området 
som har jämförts med vårdpersonals svar om efterlevnad som skickats ut. Områden som 
behandlades var delning, sparande, byten och styrka av lösenord samt om de anställda blev 
informerade om riktlinjer gällande lösenordshantering på arbetsplatsen.  Efter analys av resultatet 
nåddes slutsatsen att lösenordshantering efterlevandes olika bra beroende på vilket område det 
gällde. Lösenordens styrka var generellt bra och de byttes ofta, men informerande av de anställde, 
sparande och delning av lösenord skedde inte enligt de riktlinjer som finns.  
 
Nyckelord: 
 
sjukhus, lösenord, efterlevnad av riktlinjer, lösenordshantering 
 
Abstract: 
 
The purpose of this essay is to find out whether or not Swedish hospitals follow the available 
guidelines regarding password management. To find out the answer guidelines and previous studies 
were collected and compared to answers about following password guidelines made by employees 
at participating hospitals. Areas that were covered were, sharing, saving, changing and strength of 
passwords and if the employees had been informed about the guidelines regarding password 
management at the workplace. After analysis of the result the conclusion was made that whether 
or not the hospitals followed the guidelines depended on the covered area. The strength of the 
passwords were generally good and they were changed often, but informing the employees about 
guidelines, saving and sharing of passwords did not follow the guidelines.  
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1. Inledning 

Detta inledande kapitel startar med bakgrundsinformation om problemområdet denna uppsats 
ämnar undersöka. Efter detta presenteras uppsatsens syfte och forskningsfråga samt vilka 
avgränsningar som gjorts. Kapitlet avslutas med en diskussion om eventuella kunskapsintressenter 
och hur resten av uppsatsen är disponerad.  

1.1. Bakgrund 

Informationssäkerhet och lösenordshantering är något som har varit en viktig fråga i många år och 
som tycks bli mer och mer aktuellt i och med att samhället blir mer digitalt (Snickars 2014). 
Informationssäkerhet syftar på att ur olika aspekter skydda information varan lösenordshantering 
är ett sätt att göra detta på (Whitman och Mattord 2016). Att lösenord användas för att skydda 
viktig information är något som idag kan kännas självklart men flera nya metoder att verifiera sin 
identitet på dyker ständigt upp (De Luca, Brattstrom och Morreale (2016). Trots dessa metoder så 
är enligt Herley och Van Oorschot fortfarande lösenord den ledande teknologin för att säkerställa 
data världen över (2012). I deras artikel A research agenda acknowledging the persistence of 
passwords (2012) skriver de följande: 
 

Despite countless attempts to dislodge passwords, they’re more widely used and firmly 
entrenched than ever. The list of new technologies, research efforts, and industry 
initiatives that have tried to supplant them is impressive in effort but disappointing in 
outcome. (Herley & Van Oorschot 2012, s. 28). 

 
Trots att lösenord många gånger visar sig vara en källa för säkerhetsbrister hos organisationer, 
vilket lett till det ökade intresset att hitta en ersättare, så används alltså lösenord fortfarande (Herley 
och Van Oorschot 2012). Orsaken till säkerhetsbristen gällande lösenord ligger dock inte hos själva 
teknologin bakom lösenorden, menar Herley och Van Oorschot, utan snarare i hur metoden 
tillämpas (2012). 
 
Det har under senare år utförts flera stora undersökningar om lösenordsanvändande, i en studie från 
2016 jämfördes resultat från flera av dessa och fann att det generellt fanns stora brister i användares 
lösenord (Shen, Yu, Xu, Yang och Guan). En undersökning utförd i Norge, baserad på enkätdata, 
fann dock att hanterandet av lösenord har förändrats i en positiv riktning på senare år trots att denna 
inte förändring inte var stor (Helkala och Hoddø Bakås 2014). 
 
Sjukhus i Sverige hanterar stora mängder information om de patienter som kommer i kontakt med 
vården. Enligt Patientdatalagen ska denna information bland annat vara skyddad och inte kunna 
nås av en obehörig person (Datainspektionen jan-18). Ett förtydligande av denna regel har skrivits 
av Datainspektionen: 
 
 



  
2 

Inre sekretess – en reglering som innebär att bara den som behöver uppgifterna i sitt 
arbete inom hälso- och sjukvården får ta del av patientuppgifter. Detta förtydligas 
genom att det i lagen ställs krav på behörighetstilldelning och åtkomstkontroll. 
(Datainspektionen jan-18). 
 

Förutom att det finns skydd genom Patientdatalagen så omfattas även patientuppgifter av sekretess 
från Offentlighets- och sekretesslagen (Information till patient och närstående 2017). 
Kvalitetsregistret Rikssår försäkrar patienterna om att det finns krav som innebär att deras uppgifter 
måste skyddas av både kryptering och inloggning för att kunna nås (Information till patient och 
närstående 2017). Dessa uppgifter bör inte vara, och många gånger är inte, lätta att få tag på.  
 
Under sommaren 2017 läckte sekretessbelagda uppgifter från myndigheten Transportstyrelsen 
(Schützer, Laurell, Malmén, Olofsson, Gustafson, Hedenmo och Crona 2017). Händelsen kallades 
brett för en skandal i media (Örstadius, Delin och Englund 2017; Mehmedagic 2017) och orsakade 
en misstroendeförklaring av tre ministrar vilken ledde till en ombildning av regeringen 
(Mehmedagic 2017). Efter denna incident är frågan om informationssäkerhet extra relevant. 2015 
gjordes en undersökning på akutmottagningar i Sverige som fann att informationssäkerheten där 
var bristande i det hänseende att säkerhetsregler åsidosattes (Andersson). Detta antyder att området 
är relevant specifikt inom sjukvården. 
 
Patientinformation skyddas alltså av flera lagar, och riktlinjer finns på plats för att försöka 
säkerställa att hanteringen av lösenorden är tillräcklig för att stå mellan obehöriga och 
sekretessbelagd information (Hedström 2016). Arbete för att uppnå så god säkerhet som möjligt är 
en prioritet och utvecklas frekvent inom vården, t.ex. så används så kallade SITHS-kort (Region 
Uppsala jan-18; Öberg 2017) som ett sätt för personal att identifiera sig själva vilket är ett starkt 
skydd för känsliga uppgifter (Identifieringstjänst SITHS jan-18). Utöver dessa, och även i 
kombination med, används fortfarande lösenord. Hur dessa bör hanteras och hur de faktiskt i 
praktiken hanteras är vad denna uppsats handlar om. 

1.2. Syfte och forskningsfråga 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att bedöma om lösenordshanteringen vid svenska 
sjukhus håller en god standard. Detta görs genom att ta reda på vilka riktlinjer som sjukhusen bör 
följa och hur dessa riktlinjer efterlevs. För att besvara syftet används följande forskningsfråga: 
 

● Hur efterlever svenska sjukhus de riktlinjer som finns om lösenordshantering? 
 
Målet är att få en bild som inte bara speglar hur dokumentationen ser ut eftersom dokumentationens 
existens inte på något sätt garanterar hur det fungerar i praktiken.  



  
3 

1.3. Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till att endast undersöka sjukhus som ägs av respektive landsting eller region. 
Detta för att dessa sjukhus styrs av samma riktlinjer för lösenordshantering vilka dessutom är 
offentliga och därför lättåtkomliga. Uppsatsen avser heller inte att bilda en uppfattning om hur 
lösenordssäkerheten skiljer sig vid olika sjukhus eller bland sjukhusets olika avdelningar. Slutligen 
så avser hanterandet av lösenord här endast hur vårdpersonalen hanterar dem och inte hur de 
hanteras i eventuella IT-system.  

1.4. Kunskapsintressenter 

Förhoppningsvis ska denna undersökning kunna användas av Sveriges landsting och regioner för 
att uppmuntra till förbättringsarbete gällande lösenordshantering. Informationssäkerhet utvecklas 
konstant och i snabb takt vilket gör att standarder riskerar att bli utdaterade om de inte uppdateras 
ofta nog . Förbättringsarbete kan därför alltid göras.  
 
Denna undersökning kan också vara intressant för potentiell vidare forskning inom området. Den 
utförda undersökningen är mycket avgränsad vilket lämnar gott om utrymme att fylla i och 
komplettera bland de områden som denna uppsats ej berör. 

1.5. Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel kallade: Inledning (1), Teori (2), Metod (3), Resultat (4), 
Analys och diskussion (5) och Slutsats (6). 
 
Teori - Information som ligger till grund för hur resultatet analyseras. 
 
Metod - Information om hur undersökningen genomförts och utformats. 
 
Resultat - Presentation av undersökningens resultat. 
 
Analys och diskussion - Jämförelse mellan resultatet och teorin och vad detta antyder.  
 
Slutsats - De slutsatser som kan dras från analysen. 
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2. Teori 

Detta kapitel ämnar att skapa ett ramverk av relevant teori för att besvara forskningsfrågan. Vad 
som utgör riktlinjerna för lösenordshantering vid svenska sjukhus presenteras varpå en genomgång 
av alla relevanta begrepp som återfinns där förklaras.   

2.1. Aktuella riktlinjer för svensk sjukhusverksamhet 

I Sverige är en obligatorisk del av ett landstings uppgifter att bedriva sjukvården i sitt egna större 
geografiska område (Regeringskansliet 2008). Sverige har idag totalt 20 landsting varav 13 har ett 
utökat ansvar som gör att de har rätt att kallas regioner. Regionernas utökade ansvar skiljer sig inte 
från landstingen när det gäller sjukvården (Kullander 2017) vilket gör att dessa två likställs i denna 
undersökning.  
 
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, är en arbetsgivar- och intresseorganisation med uppgift 
att ge stöd och råd inom alla områden som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom 
(Sveriges Kommuner och Landsting, jan-18), så som sjukhusverksamhet. Tillhörande detta är 
riktlinjer om vad som bör gälla inom informationssäkerhetsområdet dit lösenordshantering tillhör 
(Thorslund 2017). SKL menar att god informationssäkerhet är väldigt viktigt för att kunna 
säkerställa individers förtroende för verksamheterna (Thorslund 2017). För att underlätta 
verksamheternas arbete kring detta har SKL publicerat flera stöddokument. Dokumentet 
Säkerhetsskydd för kommuner, landsting och regioner hänvisar vidare till ett dokument från 
Säkerhetspolisen för mer information gällande lösenordshantering (Thorslund och Planmo 2017). 
Säkerhetspolisens syfte är att skydda demokratin och medborgarnas rättigheter i Sverige genom att 
förebygga och bekämpa brott mot landets säkerhet (Säkerhetspolisen jan-18). En del av detta är 
arbete behandlar ämnet informationssäkerhet. I dokument Säkerhetsskydd - en vägledning (2010) 
hänvisar Säkerhetspolisen till MSBs, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
författningssamlings dokument Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om 
statliga myndigheters informationssäkerhet (Hedström 2016) där information angående vilka 
stadgar som bör följas för arbete inom informationssäkerhet finns: 
 

Varje myndighet ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat 
informationssäkerhetsarbete med stöd av ett ledningssystem för informationssäkerhet. 
I detta arbete ska standarderna ISO/IEC 27001:2014 och ISO/IEC 27002:2014 beaktas. 
(Hedström 2016, s. 2) 

 
Information om ISO/IEC och vad de standarderna säger om lösenordshantering behandlas under 
nästkommande rubrik. 
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2.2. Lösenordshantering 

 
ISO/IEC 27001:2014 och ISO/IEC 27002:2014 tillhör dokumentserien ISO/IEC 27000 som är en 
samling med standarder för informationssäkerhetsarbete, utvecklade med avsikt att hjälpa 
organisationer skydda värdefull information från obehöriga (ISO/IEC, jan-18). ISO, the 
International Organization for Standardization, och IEC, the International Electrotechnical 
Commission är tillsammans de organisationer som utvecklat dokumentserien (ISO/IEC 2016), 
dessa organisationer består av medlemmar från 162 länder där medlemmarna själva är 
organisationer som utvecklar informationssäkerhetsstandarder på en nationell nivå (ISO, jan-18). 
Genom sina medlemmar är målet att få en så bred kunskap om informationssäkerhetsarbetet som 
möjligt som gör att standarderna kan användas på en global nivå (ISO, jan-18). 
 
Dokumentet ISO/IEC 27001:2014 innehåller “krav för att upprätta, införa, underhålla och ständigt 
förbättra ett ledningssystem för informationssäkerhet” (ISO 2013, s. iv). Hur dessa krav ska 
uppfyllas specificeras i dokumentet ISO/IEC 27002:2014 (ISO 2013). Relevanta för denna 
undersökning är de riktlinjer som finnes i det senare dokumentet där följande information är av 
betydelse: 
 

Alla användare bör rådas att:  
a) hålla konfidentiell autentiseringsinformation konfidentiell och se till att det inte 
sprids till andra parter, inklusive personer inom organisationen; 
b) undvika att notera (t.ex. på papper, fil eller handhållen utrustning) konfidentiell 
autentiseringsinformation, såvida inte detta kan lagras säkert och metoden för lagring 
har godkänts (t.ex. verktygsstöd för lösenordshantering);  
c) ändra konfidentiell autentiseringsinformation närhelst det finns någon indikation på 
dess röjande;  
d) när lösenord används som konfidentiell autentiseringsinformation, välja lösenord av 
hög kvalitet med tillräcklig längd[...]  
e) inte dela enskild användares konfidentiella autentiseringsinformation (ISO 2013, 
s.24-25) 

 
Mer exakt information om vad som bör göras för att följa dessa riktlinjer på en god nivå finns inte 
i detta dokument utan måste definieras tydligare för att de ska gå att använda i denna undersökning. 
Detta görs med hjälp av kompletterande tidigare forskning och ytterligare riktlinjer från svenska 
myndigheter och finnes nedan.  

2.2.1. Delning av lösenord 

Två av riktlinjerna från ISO/IEC 27002:2014 avser delning av användarens lösenord, nämligen 
punkt a: alla användare bör rådas att “hålla konfidentiell autentiseringsinformation konfidentiell 
och se till att det inte sprids till andra parter, inklusive personer inom organisationen” (ISO 2013, 
s. 24) och punt e: alla användare bör rådas att “inte dela enskild användares konfidentiella 
autentiseringsinformation“ (ISO 2013, s. 25). I tidigare gjord forskning inom området antydde en 
undersökning att trots att de flesta användare förstår att delning av lösenord är en dålig idé så är det 
ändå en majoritet som någon gång delat med sig av sitt lösenord (Whitty, Doodson, Creese och 



  
6 

Hodges 2015). Forskarna menade här att utbildning gällande informationssäkerhet ofta har en äldre 
målgrupp då yngre ofta antas vara bättre informerade om riskerna som medföljer delande av 
lösenord. En annan studie kom fram till att delande av lösenord på arbetsplatser inte påverkades av 
utbildning av de anställda (Stanton, Stam, Mastrangelo och Jolton 2004) utan kom fram till, likt 
den första studien, att de som delar lösenord är medvetna om att det inte är en god idé.  

2.2.2. Sparande av lösenord  

Från dokumentet ISO/IEC 27002:2014 behandlar en av riktlinjerna sparande av lösenord, alla 
användare bör rådas att:  
 

Undvika att notera (t.ex. på papper, fil eller handhållen utrustning) konfidentiell 
autentiseringsinformation, såvida inte detta kan lagras säkert och metoden för lagring 
har godkänts (t.ex. verktygsstöd för lösenordshantering) (ISO 2013, s. 25). 

 
Inom detta område har det flera gånger konstaterats att användare ofta fysiskt noterar sina lösenord 
(Inglesant och Angela Sasse 2010; Cohen 2011). Två huvudorsaker anses i dessa studier vara 
orsaken till detta, det ena att lösenord skrivs ner om de är för komplicerade (Inglesant och Angela 
Sasse 2010) och det andra att lösenord skrivs ner om användaren tvingas byta lösenord för ofta 
(Cohen 2011). Båda studierna menar att detta sker på grund av att tidigare nämnda parametrar gör 
lösenorden svåra att komma ihåg. De flesta arbetsplatser använder sig dessutom av betydligt fler 
än ett enda lösenord av varierande komplexitet och olika krav på när de ska bytas (Wycislik-Wilson 
jan-18), en undersökning gjord av Intel Security gav resultatet att en vuxen person i genomsnitt 
använder 27 olika inloggningar med tillhörande lösenord (Zamora jan-18) vilket tillsammans gör 
att att svårigheten att komma ihåg alla lösenord utan hjälpmedel ökar ytterligare. De parametrar 
som tas upp i den tidigare genomförda forskningen är även parametrar som finns med i de riktlinjer 
som finns i ISO/IEC 27002:2014 och gås igenom varförsig i nedan avsnitt.  

2.2.3. Byte av lösenord 

Riktlinjen som motsvarar avser byten av lösenord är följande: alla användare bör rådas att: “ändra 
konfidentiell autentiseringsinformation närhelst det finns någon indikation“ (ISO 2013, s. 25). En 
exakt definition av begreppet indikation återfinns inte i dokumentet, i denna undersökning tolkas 
detta som att en indikation ges till användaren när det är dags att byta lösenord enligt de riktlinjer 
som följs på användarens arbetsplats. Efter ett visst intervall ges alltså en indikation att det aktuella 
lösenordet ska bytas.  
 
Vad som anses vara ett lämpligt intervall att byta lösenord på från ett säkerhetsperspektiv är omtalat 
men har inget precist svar, en trend som dock går att se är att intervallet på senare år har blivit allt 
längre (Sullivan jan-18). I enlighet med denna trend publicerade the National Institute of Standards 
and Technology, en amerikansk organisation som utvecklar informationssäkerhetsstandarder 
liknande ISO, en uppdatering av sina standarder där det rekommenderades att tvångsbyten av 
lösenord efter ett visst satt intervall inte bör ske (Grassi, Garcia och Fenton 2017). Forskning från 
2016 tyder nämligen på att när användare tvingas byta lösenord med jämna mellanrum byter de ut 
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dem på ett förutsägbart sätt som gör det lättare att hacka (Cranor, 2016). Samma studie fann även 
att om användaren var medveten om att lösenorden skulle behöva bytas med ett kort intervall 
konstruerade de svagare lösenord från början (Cranor, 2016), troligtvis med förhoppningen att det 
valda lösenordet ska vara lättare att komma ihåg. Detta är i kontrast med forskning från 2011 som 
konstaterade att en av fördelarna med att byta lösenord vid satta intervall var att lösenorden blev 
svårare att gissa sig till (Cohen 2011). Samma studie menar dock att det finns klara fördelar med 
att byta lösenord mindre ofta, så som att det är lättare att komma ihåg och därför skrivs ner mindre 
ofta (Cohen 2011).  

2.2.4. Lösenordens styrka 

Gällande lösenordens styrka står det i ISO/IEC 27002:2014: alla användare bör rådas att: “när 
lösenord används som konfidentiell autentiseringsinformation, välja lösenord av hög kvalitet med 
tillräcklig längd” (ISO 2013, s. 25). I dokumentet finns även en uppföljning om hur användaren 
bör tänka vid skapandet av nya lösenord där de fyra första punkterna är relevanta för denna 
undersökning. Användaren ska välja lösenord som: 
 

1) är lätta att komma ihåg;  
2) inte är baserade på något en annan person lätt kan gissa eller få fram med 
personrelaterad information, t.ex. namn, telefonnummer och födelsedatum etc.;  
3) står emot ordlisteattacker (d.v.s. inte bestå av ord i ordböcker);  
4) inte bestå[sic] av identiska enbart numeriska eller enbart alfabetiska tecken (ISO 
2013, s. 25) 

 
MSB, myndigheten som först hänvisar till ISO/IEC, har inga exakta kompletterande 
rekommendationer gällande lösenord för landsting och regioner. MSB har dock ett eget 
styrdokument med specifika komplexitetskrav för lösenord som myndighetens anställda ska 
använda sig av (Georgiou 2014). Den information som går att finna här används i kombination med 
riktlinjerna från ISO/IEC 27002:2014 som grund till vad som konstituerar ett starkt lösenord.  

2.2.4.1. Lösenordslängd 
Längden på ett lösenord kan vara avgörande för hur lätt ett lösenord är att “brute force”, ett vanligt 
sätt att olovligt försöka komma åt system där angriparen använder sig av program som prövar alla 
möjliga kombinationer av tecken för att tillslut lista ut lösenordet (Whitman och Mattord 2016). 
Skillnaden i tid det tar att knäcka ett lösenord som inte använder sig av något annat än en teckentyp 
är ca: 10 dagar mellan användandet av elva och tolv tecken (Whitman och Mattord 2016).  
 
MSB:s dokument anser att ett användarlösenord ska innehålla minst 8 tecken sålänge det inte är ett 
konto med höga behörigheter varpå lösenordet ska innehålla minst 15 tecken (Georgiou 2014). 
NIST har en liknande rekommendation där minimilängden för ett lösenord är 8 tecken men där det 
inte finns någon rekommenderad gräns för konton med högre behörigheter (Grassi, Garcia och 
Fenton 2017). Vidare menar NIST att den övre gränsen för ett lösenords längd bör vara minst 64 
tecken så att fraser kan användas då dessa är lätta att komma ihåg (Grassi, Garcia och Fenton 2017). 
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2.2.4.2. Teckentyper 
Mycket tidigare forskning menar att riktigt starka lösenord endast kan uppnås via användande av 
både tillräckligt många tecken och tillräckligt många olika teckentyper (Shannon 1948; Ma, 
Campbell, Tran och Kleeman 2007). När det gäller brute force-attacker så är t.ex. skillnaden i tid 
för ett lösenord som använder sig av mer än bara en teckentyp 18 dagar mellan ett lösenord med 8 
respektive 9 tecken (Whitman och Mattord 2016).  
 
I ISO/IEC 27002:2014 tas teckentyper upp i punkt fyra där det står att när användaren väljer 
lösenord får det “inte bestå av identiska enbart numeriska eller enbart alfabetiska tecken” (ISO 
2013, s. 25). I MSB:s dokumentation står följande: 
 

Alla typer av lösenord ska uppfylla minst 3 av följande krav  
● Gemener  
● Versaler  
● Siffror  
● Icke-alfanumeriska tecken (Georgiou 2014, s. 2) 

 
Att blanda teckentyper ger ett extra lager av otydlighet till lösenord vilket gör dem svårare att lista 
ut för en angripare (US-CERT jan-18). 

2.2.4.3. Ord och personlig information i lösenord 
Avseende användandet av personlig information står det i ISO/IEC 27002:2014 att viktigt för 
lösenord är att de “inte är baserade på något en annan person lätt kan gissa eller få fram med 
personrelaterad information, t.ex. namn, telefonnummer och födelsedatum etc” (ISO 2013, s. 25). 
I dokumentet med MSB:s egna lösenordsrekommendationer står det att “lösenord får inte innehålla 
användarens namn eller inloggningsidentitet” (Georgiou 2014, s. 2).  
 
När personlig information används i ett lösenord löper användaren risken att bli utnyttjad attacker 
där angriparen försöker ta reda på personlig information om användaren och testar kombinationer 
av denna information för att komma åt användarens lösenord (Whitman och Mattord 2016). Detta 
är vanligt då många användare lätt kommer ihåg information om sig själva och därför väljer att ha 
det som en del av sina lösenord (US-CERT jan-18). 
 
En annan attacktyp som angripare försöker använda sig av är så kallade dictionary attacks, en attack 
som liknar en brute force attack men istället för att testa alla kombinationer av tecken som finns så 
försöker angriparens program testa kombinationer av vanligt använda ord (Whitman och Mattord 
2016). Detta är effektivt eftersom det är vanligt att använda sig av ord som lätt koms ihåg precis 
som det är vanligt att använda sig av personlig information (US-CERT jan-18). För att undvika 
denna typ av risk står det i ISO/IEC 27002:2014 att det är viktigt att de lösenord som används “står 
emot ordlisteattacker (d.v.s. inte bestå av ord i ordböcker)” (ISO 2013, s. 25).  
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2.2.5. Informerande av användare 

Rekommendationerna för användare i ISO/IEC 27002:2014 börjar med orden “Alla användare bör 
rådas att:“ (ISO 2013, s. 24), följt av de olika områdena. Detta implicerar väldigt tydligt att 
användarna inte själva förväntas vara medvetna om rekommendationerna för lösenordshantering 
utan att bli informerade på något sätt. I ISO/IEC 27002:2014 står det ytterligare i kapitel 7.2.2: 
 

Informationssäkerhetsutbildning bör ske regelbundet. Grundutbildningen riktar sig till 
dem som får nya positioner eller roller med väsentligt andra krav på 
informationssäkerhet, inte bara till nybörjare och utbildningen bör genomföras innan 
personen blir aktiv i sin nya roll. (ISO 2013, s. 12) 

 
Det förtydligas att utbildningen som sker ska innehålla information om bl.a. lösenordshantering 
(ISO 2013). 
 
En studie fann att utbildning av användare om risker kring informationssäkerhet generellt sett inte 
skedde omfattande nog trots att det är en viktig punkt för att minimera riskerna (Whitman 2004). 
En annan studie fann att en majoritet av studiens testgrupp var medvetna om vad de borde göra för 
att säkert hantera sina lösenord men inte nödvändigtvis hade tillräckligt mycket information om 
varför (Riley jan-18). 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för insamling av data till denna uppsats. Först 
motiveras valet av metod, en enkätundersökning, som följs av en genomgång av hur urvalet och 
genomförandet gjorts, detta för att bilda en förståelse för varför gruppen av respondenter ser ut som 
den gör. Kapitlet fortsätter med en beskrivning av hur enkäten utformades vilket motiverar vilken 
typ av frågor som ställdes och vilka begränsningar som gjorts för att komma åt undersökningens 
urval. Efter det presenteras hur undersökningen försökt uppnå krav vad det gäller etik, validitet och 
reliabilitet. Slutligen står det kort om hur databearbetning och analys gått till och vilket bortfall 
som finns.  

3.1. Val av metod 

Eftersom målet med denna undersökning är att ge en generell bild på hur lösenordshanteringen ser 
ut vid svenska sjukhus behövdes ett större antal respondenter för att kunna ge en så bred bild som 
möjligt. Detta har resulterat i att undersökningen använder sig av en kvantitativ metod istället för 
en kvalitativ, det vill säga en metod som går att mäta istället för en som måste tolkas. Enligt Annika 
Eliasson (2013) är enkäter särskilt bra på att kunna säga något om större grupper trots att bara en 
mindre del av den hela gruppen faktiskt deltar vilket motiverade beslutet att genomföra en sådan. 
En ytterligare fördel med en enkätundersökning i detta fall är enkätens möjlighet att få svar över 
ett stort geografiskt område (Ejlertsson 2005) vilket var en förutsättning för att få en så korrekt bild 
som möjligt.  

3.2. Urval 

Urval från sjukhuspopulation i Sverige gjordes i enlighet med den tidigare nämna avgränsningen 
att bara låta undersökningen använda sig av data insamlad från sjukhus som är ägda av sina 
respektive landsting eller regioner. Detta eftersom de använder sig av samma riktlinjer som 
resterande myndigheter (Hedström 2016), uppgifter som redan är publika och därför lättillgängliga 
att jämföra med. Sjukhus som inte ägs av landsting eller region faller också under dessa riktlinjer 
men kan ha egna extra tillägg som inte stämmer överens med övriga sjukhus. För att undersöka hur 
sjukhusen lever upp till sina riktlinjer på ett så genomförbart sätt som möjligt har alltså privata 
sjukhus valts bort.  
 
Sedan tjänsten Vårdguiden 1177 (2010) ersatt direkt kontakt med sjukhusen är det inte alla sjukhus 
som har direkta kontaktuppgifter tillgängliga då tanken är att kommunikation ska gå genom 
Vårdguiden själv. Urvalet är därmed ytterligare begränsat till de sjukhus där kontaktuppgifter gick 
att få tag på, antingen via direkt kontakt med avdelning på sjukhuset eller försök att nå dem via 
kontakt med respektive landsting eller region. De direkta kontakterna har primärt varit 
avdelningschefer och respektive kontaktperson på de mottagningar där kontaktinformation varit 
tillgänglig. 
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Ett ytterligare urval gjordes bland de anställda då endast vårdpersonal ombetts delta i 
undersökningen. Trots att undersökningen inte syftar att mäta någon skillnad mellan olika 
avdelningar på sjukhus så har ändå detta urval gjorts eftersom undersökningen har haft begränsad 
kontroll över var enkäten skickats efter den nått lämplig kontaktperson. Då erfarenhet från 
pilotstudien visade att förfrågningar som gått via landsting eller region ofta skickades till IT-
ansvarig togs detta beslut för att minimera risken för att respondenterna skulle besitta större 
kunskap om informationssäkerhet än vad målgruppen för undersökningen avser . 

3.3. Genomförande 

Verktyget som användes för att producera enkäten var Google Forms. Då frågor kan tolkas på olika 
sätt av respondenten genomfördes två pilotstudier för att för att försäkra att enkäten skulle ge så 
användbara svar som möjligt (Ejlertsson 2005). Den första delades ut till bekanta för att ta reda på 
om frågorna gick att förstå, om fler svar behövdes till frågorna och om frågorna upplevdes som 
nödvändiga. Den andra pilotstudien riktades till sjukhus. Av de sjukhus som tillfrågades om 
deltagande vid pilotstudien uppmärksammades det att flera var oroliga över graden anonymitet i 
undersökningen. Enkäten ändrades reviderades efter denna återkoppling och nya missivbrev, 
mailet med tillfrågan om deltagande och beskrivning av undersökningen, skickades ut. I 
missivbrevet framkom det att vi endast var intresserade av svar från vårdpersonal. En förändring 
som genomfördes var att frågan om vilket sjukhus respondenten arbetade vid togs bort. Där 
sjukhusen återkom i den riktiga undersökningen om att de inte ville delta var det inte något fall som 
angav samma skäl som tidigare. 
 
Enkäten var öppen i tre veckor efter första svaret kom in, efter det stängdes enkäten och det var 
inte längre möjlighet att svara. När enkäten stängdes hade inga svar kommit in på flera dagar. Det 
är möjligt att sjukhus som hade intresse att delta men som kontaktades via landsting eller region 
inte fick denna möjlighet. Detta eftersom det är rimligt att anta att det kan ha tagit längre tid för 
handläggningen av undersökningens förfrågan att hamna hos rätt person är längre ju fler personer 
som behövde hantera den. Totalt skickades missivbrev för att nå minst ett sjukhus i varje landsting 
och region.  
 
Det går inte säkert att säga vilka sjukhus som deltog i undersökningen eftersom endast ett fåtal 
sjukhus bekräftade sitt deltagande. Trots detta så finns det tecken som tyder på att 
enkätundersökningen blivit besvarad av anställda från fler sjukhus än de som bekräftade sitt 
deltagande. Tidpunkten då ett svar kom in loggades av Google Forms vilket gjorde att det gick att 
se att det vid flera tillfällen kom in flera svar på kort tid som liknade varandra. Dessa svar skilde 
sig från de svar som redan kommit in vilket skulle tyda på att den nya gruppen svar kom från en 
och samma arbetsplats som följer samma riktlinjer. Dessa svar kom inte i samband med en 
bekräftelse från ett deltagande sjukhus men trots det så går det inte att garantera att detta inte var 
svarens ursprung.  
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3.4. Utformning 

Enkäten inleddes med en kort presentation av undersökningen, kontaktinformation till 
uppsatsskrivarna samt försäkran om att respondentens svar förblir anonyma. Vidare följde ett fåtal 
introduktionsfrågor för att mäta några demografiska variabler. Det är ofta fördel att börja med 
lättare frågor och sedan följa upp med frågor som kräver mer betänketid för att göra det lättare för 
respondenten att komma in i enkätbesvarandet (Eliasson 2013). Resterande frågor var utformade 
för att ta reda på respondentens användande och erfarenhet om lösenordshantering vid sin 
arbetsplats. Frågorna baserades på de riktlinjer som sjukhusen bör följa och på vad som indikerar 
ett starkt lösenord. Några av frågorna behandlar även respondentens egna uppfattning av sin 
kunskap om lösenordshantering. Frågor som tillhörde samma ämne ställdes efter varandra för att 
få en enkel och lättförståelig struktur på enkäten då detta gör att respondenten lätt kan följa med 
(Eliasson 2013). 
 
Frågorna försökte hålla sig till Ejlertssons (2005) huvudregler vid utformning av enkätfrågor. En 
huvudregel som ansågs extra viktig var regeln om att kunskapsfrågor ska frågas försiktigt 
(Ejlertsson 2005). Enkäten som skickades ut hade inga kunskapsfrågor men några av frågorna löpte 
risken att potentiellt upplevas som kunskapsfrågor. T.ex. är en av frågorna som ställs om 
respondenten upplever att denne har ett starkt lösenord, en annan fråga vill ha svar på om 
respondenten använder sig av specialtecken i sitt lösenord. Hade dessa två frågor ställts efter 
varandra hade respondenten kunnat uppleva att den svarat fel på den tidigare frågan beroende på 
dennes svar på den andra. För att undvika detta placerades frågor om respondentens upplevande av 
sin egen lösenordssäkerhet med mycket avstånd från frågor som testade deras säkerhet. I slutändan 
användes inte frågorna om hur respondenterna upplevde sin situation till denna undersökning men 
eftersom de var en del av enkäten och potentiellt kunde ha påverkat respondenternas svar står denna 
information ändå med här. 
 
För att ge respondenten möjlighet att svara så precist som möjligt fanns förutom svarsalternativen 
möjlighet att skriva in ett eget svar på de frågor som potentiellt hade andra svar än de som getts 
som alternativ. Detta är inte att säga att frågorna var öppna frågor, då möjligheten att skriva in ett 
eget svar snarare användes som ett komplement för de som behövde det och inte det huvudsakliga 
sättet att besvara frågorna på. Trots att detta innebär mer bearbetning av svaren togs beslutet att det 
var värt det då det i alla fall ger en möjlighet till mer kvalitativt innehåll i en annars kvantitativ 
undersökning (Eliasson 2013). 
 
Grunden till frågorna i enkäten var den information som hämtats från ISO/IEC 27002:2014 (ISO 
2013). Då dessa dokument låg som grund till vad som i denna undersökning konstituerar god 
lösenordshantering skrevs frågorna för att besvara hur punkterna därifrån efterlevs av respondenten 
och respondentens arbetsplats. Frågorna behandlade delande, sparande, byte och styrka på 
respondentens lösenord samt vilken information de fått angående lösenordshantering. 
Kompletterande frågor ställdes för att se om det eventuellt fanns en korrelation mellan t.ex. 
mängden lösenord respondenten använde och om respondenten skrev ned sina lösenord fanns. 
Enkäten går att finna i undersökningens bilaga där det även står vilken kategori varje fråga tillhörde. 
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3.5. Etik 

Den etiska aspekten av en undersökning får inte bortses ifrån (Ejlertsson 2005). I denna 
undersökning har fyra etiska aspekter tagits i beaktning - informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Ejlertsson 2005).  
 
Det är viktigt att respondenterna har gjorts medvetna om vad deras svar kommer användas till 
(Dawson 2015) vilket är vad informationskravet avser (Ejlertsson 2005). Via introduktionstexten 
till enkäten har respondenterna blivit informerade om undersökningens avsikter och kan då ta 
ställning till om de vill delta eller inte. På samma gång ger respondenterna genom sitt deltagande 
godkänt till att de tillåter att deras svar nyttjas på det sätt som står i introduktionen, vilket gör att 
undersökningen uppfyller samtyckeskravet (Ejlertsson 2005).  
 
Konfidentialitetskravet uppfylls eftersom svaren till enkäten är helt anonyma och inte går att spåra 
tillbaka till någon enskild person (Ejlertsson 2005). Detta särskilt eftersom extra hänsyn tagits 
genom att begränsa antalet personliga frågor eftersom undersökningen varit ute efter 
säkerhetskänslig information.  
 
Det sista kravet, nyttjandekravet, uppfylls genom att den samlade datan inte kommer användas i 
något annat sammanhang än det ändamål som enkäten avser (Ejlertsson 2005). Resultaten som 
redovisas kommer heller inte presenteras på ett sätt som strider mot vad avsikten med frågan och 
respondentens svar i enkäten varit.  

3.6. Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är avgörande för en trovärdig undersökning. Följande är en kort 
presentation av begreppen och hur undersökningen strävar för att möta dem. 

3.6.1. Validitet 

I en enkät avser begreppet validitet enkätfrågornas förmåga att mäta det de faktiskt syftar att mäta 
(Ejlertsson 2005). En brist som skulle kunna leda till låg validitet är möjligheten att någon av 
respondenterna har missförstått en eller flera frågor och därför inte besvarat denna på ett sätt som 
är meningsfull för undersökningen. För att öka förståelse för frågorna, och därmed öka validiteten, 
har de gjorts så tydliga och okomplicerade som möjligt, språket är enkelt och frågorna är inte 
onödigt långa (Eliasson 2013). Pilotstudierna utnyttjades för att säkerställa att frågorna inte gick 
att misstolkas och att de faktiskt samlade in den information som skulle besvara undersökningens 
frågeställning.  
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3.6.2. Reliabilitet 

Reliabilitet avser huruvida resultatet av en undersökning kommer bli densamma vid flera mätningar 
(Ejlertsson 2005). För att säkerställa reliabiliteten i undersökningen försökte vi få så många 
deltagande sjukhus som möjligt och begränsade urvalet för att se till att respondenterna inte hade 
snedfördelad kunskap om området. På detta vis skulle det vara rimligt att resultatet blir liknande 
varje gång en mätning görs.  
 
Reliabiliteten styrs också, precis som validiteten, av hur väl frågorna är konstruerade (Ejlertsson 
2005). Av samma anledning utnyttjades därför pilotstudierna för att se till att frågorna var av hög 
kvalitet så att svaren inte gavs slumpmässigt på grund av att de inte gick att förstå. Slumpmässiga 
svar skulle givetvis leda till att resultatet inte gick att återskapa vid ytterligare mätning (Ejlertsson 
2005) på samma gång som validiteten skulle vara låg.  

3.7. Databearbetning 

Den insamlade datan från enkäten bearbetades i programmet Excel medan de diagram som 
presenteras i kapitlet Resultat skapades med hjälp av både Google Sheets och Excel. Den hämtade 
statiken togs även den fram i Excel. 

3.7.1. Analysmetod 

Analysen utfördes genom att mäta den insamlade datan och tolka den utifrån det teoretiska ramverk 
som etablerats. Då syftet inte varit att göra några större jämförelser mellan de olika typer av data 
som samlats in, utan korrelation endast letats efter i ett fåtal fall, har inte en klassisk statistisk analys 
genomförts. 

3.7.2. Bortfall 

Bortfall delas in i två kategorier: individbortfall, kallat objektbortfall, och partiellt bortfall, kallat 
variabelbortfall (Dahmström 2011). Denna undersökning råkar till viss grad ut för båda 
kategorierna.  
 
Individbortfallet uppstår på grund av de begränsade kontaktmöjligheterna för sjukhuspersonal 
vilket lett till en brist på uppföljning av vilka grupper som har besvarat enkäten. Det är dock 
sannolikt att bortfallet har skett på ett sätt där målpopulationen trots bortfall är väl representerad.  
 
Variabelbortfallet har skett av två anledningar. Den första anledning är att respondenten själv har 
haft möjlighet att skriva in ett svar som sedan inte går att tolka korrekt i förhållande till frågan som 
ställdes. Den andra anledning är en miss i designen av enkätfrågan “Bocka i de alternativ som 
stämmer. Lösenorden du använder på din arbetsplats innehåller som minst: [...]” där ett 
svarsalternativ som borde varit med förbisågs. Alternativen respondenten kunde bocka i var “Stor 
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bokstav”, “Siffra” och “Specialtecken”. Respondenten har alltså inte tillåtits svara att de inte 
använder sig av gemener.  
 
Variabelbortfallet gör att om datan används som den är så är det grovt missvisande (Dahmström 
2011) vilket minskar undersökningens validitet (Ejlertsson 2005) och inte vore ärligt ur ett etiskt 
perspektiv (Ejlertsson 2005). För att ändå kunna använda den insamlade datan används enkätsvaren 
i kombination med data från en undersökning av Shen, Yu, Xu, Yang, och Guan (2016) där de gör 
en sammanställning av tidigare undersökningar gällande lösenordssammansättning. I deras 
undersökning sammanställdes data från 6 428 632 lösenord varav 6 225 542, 96,84%, av dessa 
använde sig av gemener. Denna undersökning använder därmed denna data som en approximation 
för mängden respondenter som använder gemener i sina lösenord. 
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4. Resultat 

Nedan presenteras resultatet från enkätundersökningen. Färgerna i cirkeldiagrammen har ingen 
betydelse förutom att skilja på svaren. Enkäten fick 54 svar under de tre veckor som den var öppen 
för svar. 

4.1. Presentation av enkätsvar 

Vilket årtal är du född? 
 

 
Figur 1. Spann för de årtal respondenterna är födda. 

 
Det genomsnittliga årtalet respondenterna är födda i är 1969, vilket vid tidpunkten då enkäten 
skickades ut skulle motsvara en medelålder på ca: 49 år. Detta årtal ligger väldigt nära medianen 
som är år 1968. Ett svar togs bort som inte säkert gick att tolka. 
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Hur många år har du jobbat på din nuvarande arbetsplats? 
 

 
Figur 2. Spann antal år respondenterna jobbat vid sin nuvarande arbetsplats. 

 
Ovanstående resultat visar att strax under hälften, 22 respondenter har arbetat vid samma 
arbetsplats i över 20 år. Ca: en fjärdedel av respondenterna är på sina första fem år vid sin nuvarande 
arbetsplats med ca: en tredjedel som ligger däremellan. Tillhörande denna tredjedel är den minsta 
gruppen av endast två respondenter som jobbat vid sin nuvarande arbetsplats i 6-10 år. 
 
Fick du ta del av information och/eller riktlinjer angående lösenordshantering när du 
började på din nuvarande arbetsplats? 
 
26 respondenter svarade att de fått ta del av information angående lösenordshantering och 28 
svarade att de inte fått ta del av någon sådan information vid starten på sin nuvarande arbetsplats.  
 
Vilken information fick du vid detta tillfälle? (Fler svar möjliga) 
 
De som svarade ja på frågan ovan ombads svara på vilken information de fick ta del av. Vad de 26 
respondenterna svarade presenteras nedan: 
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Figur 3. Information respondenterna tagit del av om de fick information när de började sin anställning. 

 
Ungefär två tredjedelar hade fått information om hur långt lösenorden skulle vara, hur ofta det 
skulle bytas och vilken typ av tecken som skulle finnas i lösenorden. 5 respondenter hade fått 
information om hur de fick dela sina egna lösenord och 3 respondenter om hur de fick dela lösenord 
som flera använder. 8 respondenter fick veta hur och var lösenorden får sparas. Endast en 
respondent fick information om ifall ord fick användas som en del av lösenorden. Tre egenskrivna 
svar skickades in varav en togs bort då den inte besvarade frågan, svaren visas nedan. 
 
Vi får inte dela våra lösenord med andra medarbetare! 
Lösenord tilldelat, ingen ytterligare info. Jobbat på andra vårdenheter med samma regler gällande lösenord, 
fått info därifrån. 

Figur 4. Egna svar till information respondenterna fått när de började sin anställning. 
 
Förutom när du precis började har du sedan starten vis din nuvarande arbetsplats fått ta del 
av information och/eller riktlinjer angående lösenordshantering? 
 
32 respondenter uppgav att de fått ta del av information om lösenordshantering sedan de börjat på 
sin nuvarande arbetsplats. 22 respondenter svarade att de inte fått ta del av sådan information sedan 
starten på sin nuvarande arbetsplats.  
 
Vilken information fick du vid detta tillfälle? (Fler svar möjliga) 

 
Fördelningen bland de 32 respondenter som svarade ja på att de fått information om 
lösenordshantering sedan de börjat på sin nuvarande arbetsplats är som följer: 
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Figur 5. Information respondenterna tagit del av om de fick information sedan de började sin anställning. 

 
Över 90% av de som fick information denna gång blev informerade om både hur långa lösenorden 
skulle vara och vilken typ av tecken som ska finnas i dem. Ca: en fjärdedel av de svarande fick 
information om hur de fick dela egna lösenord och strax över en femtedel fick information om hur 
de fick dela lösenord som fler personer delade på. 13 respondenter svarade att de fick veta hur och 
var lösenord får sparas medan 22 respondenter svarade att de fick veta hur ofta lösenorden skulle 
bytas. 5 respondenter blev informerade om de fick använda ord som en del av sina lösenord. Endast 
ett eget svar skickades in som presenteras nedan. 

 

Vi får inte dela våra lösenord med andra medarbetare! 
Figur 6. Egna svar till information respondenterna fått sedan de började sin anställning. 

 
Hur ofta byter du lösenord på din arbetsplats? 
 
En överväldigande majoritet, 42 respondenter, byter lösenord mer än en gång per år. I kontrast till 
det är det en kraftig minoritet, endast två respondenter, som byter lösenord mindre än en gång per 
år och 10 respondenter som byter lösenord en gång per år.  
 
Hur långa är de lösenord du använder på din arbetsplats? 
 
Denna fråga är ytterligare ett exempel på där det finns en överväldigande majoritet. 47 respondenter 
svarade att lösenorden de använde sig av var mellan 8-14 tecken långa medan 7 respondenter 
använder färre än 8 tecken i sina lösenord. Vad som inte syns på bilden är att det fanns ett tredje 
alternativ till frågan där respondenten kunde svara att de använder mer än 14 tecken i sitt lösenord 
men detta svar valdes alltså inte av någon respondent alls. 
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Hur många lösenord använder du på din arbetsplats? 
 
Antalet lösenord som respondenterna uppger att de använder är högt. 32 respondenter använder sig 
av mer än tre lösenord, 12 respondenter använder sig av tre, 8 respondenter använder sig av två och 
två respondenter använder sig av ett lösenord.  
 
Vet du var du idag kan få information om lösenordshantering? 

 
På frågan om respondenterna visste var de idag kan få information om lösenordshantering svarade 
nästan en tredjedel av den totala mängden respondenter att de inte visste var de kunde få tag på 
detta. Resterande respondenter visste var det gick att få tag på mer information. Ett egenskrivet 
svar har tagits bort då den inte besvarade frågan. Två respondenter skrev in egna svar: 
 
It-avdelningen 

medföljande info fr. sithskort 
Figur 7. Egenskrivna svar till frågan om respondenten vet var de kan få information om lösenordshantering. 

 
Bocka i de alternativ som stämmer. Lösenorden du använder på din arbetsplats innehåller 
som minst: (Flera svar möjliga) 
 
 

 
Figur 8. De tecken respondenten som minst använder i sina lösenord på sin arbetsplats. 

 
Ovan visar diagrammet att 52 respondenter som minst använde sig av ett siffertecken i sina 
lösenord. 44 respondenter använde sig av både versaler och gemener i sina lösenord och 12 
respondenter använde sig av specialtecken. En respondent bockade inte i någon av 
svarsalternativen.  
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Bocka i de alternativ som stämmer. Har du någons sparat ett lösenord från din arbetsplats 
genom att: (Fler svar möjliga) 
 
Respondenterna ombads att bocka i ifall de sparade sina lösenord på någon av ovanstående vis. 33 
respondenter svarade att de skrev ner sina lösenord fysiskt på en papperslapp och 15 respondenter 
svarade att de skrev ner sina lösenord digitalt. 13 respondenter bockade i båda alternativen. 
Möjligheten att fylla i ett eget svar fanns på denna fråga, följande är dessa svar: 
 
Fastklistrad lapp på pennfacket i fickan 

i min anteckningsbok som jag har i fickan 

Några inlagda i mobilen 

Privat fickkalender 

På allmänna datorer står både användarnamn och lösenord påklistrade på datorn 
Figur 9. Eget inskrivna svar som beskriver hur respondenten sparar sina lösenord. 

 
13 respondenter bockade inte i något alternativ och skrev inte heller in ett eget svar. 
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet från enkätundersökningen utifrån den teori som 
tagits upp i tidigare kapitel.  

5.1. Informerande av anställda 

Anställda bör informeras om lösenordssäkerhet och vilket ansvar de anställda har gällande 
lösenordshanteringen innan de blir tilldelade ett konto (ISO 2013), alltså vid starten på användarens 
nya arbetsplats. Över hälften av alla respondenterna, 51,9%, uppgav att detta inte var information 
de fått ta del av vid den tidpunkten. Enkätdatan visade dock att en mycket stor del av 
respondenterna, 40,2%, har arbetat på samma arbetsplats i över 20 år vilket skulle kunna innebära 
att nu gällande regler inte nödvändigtvis gällde för alla respondenter när de började på sin 
nuvarande arbetsplats vilket skulle kunna vara en anledning till att så många respondenter inte fått 
den information de idag har rätt till. Det finns dock ingen tydlig trend som tyder på att respondenter 
som mer nyligen blivit anställda sannolikt också fått ta del av information om lösenordshantering 
vid sin start. Av de respondenter som anställts inom de senaste tio åren uppgav 52,9% att de inte 
blivit informerade gällande säkerhetsregler. I gruppen som har varit anställda 10-19 år uppgav 40% 
att de inte fått denna information och i den slutliga gruppen som varit anställda i över tjugo år 
uppgav 57% att de inte fått information vid sin anställning.  
 
Det är viktigt att notera att respondenternas svar endast kan spegla deras uppfattning om vad de 
blivit informerade om, eftersom en så stor del av respondenterna arbetat på samma arbetsplats 
under ett stort antal år är det möjligt att de som svarat att de inte fått någon information när de 
startade inte kommer ihåg det ursprungliga tillfället.  
 
Anställda bör även kontinuerligt utbildas inom informationssäkerhet (ISO 2013). 59,3% av 
respondenterna uppgav att de sedan de anställdes har fått information eller utbildning i 
lösenordshantering. Ett tydligt krav för hur ofta utbildning ska ske kunde inte hittas men vi tar här 
hänsyn till hur länge respondenterna har varit anställda vid sin nuvarande arbetsplats då det inte 
kan förväntas att de som är nyanställda ska ha behövt ta del av den kontinuerliga informationen 
och utbildningen. Bortser man från de respondenter som har anställts de senaste två åren uppger 
60,9% av de kvarvarande respondenterna att de har fått information efter att de har anställts. 
 
24 % av respondenterna uppgav att de varken fått information när de började på sin nuvarande 
arbetsplats eller sedan dess. Resterande 75 % har fått information antingen vid starten av deras 
anställning eller sedan dess.  
 
En stor del av respondenterna, 31,5%, uppgav att de inte idag dessutom inte vet var de kan få 
information om lösenordssäkerhet. Detta innebär att om respondenten någon gång skulle vara 
osäker på vad som gäller så finns det ändå inget lätt sätt att ta reda på den information som behövs, 
bristerna detta potentiellt skulle kunna leda till är stora. De gånger lösenordshanteringen inte går 
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till som det ska skulle kunna vara ett resultat av att respondenten helt enkelt inte vet var denne ska 
vända sig. 

5.2. Lösenordens styrka 

Av de som någon gång fått ta del av information om lösenordshantering syns det tydligt att viss 
information är vanligare än annan. Det som är absolut mest framträdande är information gällande 
utformning av lösenordet, t.ex. hur många tecken ett lösenord ska innehålla och vilka tecken som 
bör finnas med. Över 70% av de som fått information när de startade på sin arbetsplats fick ta del 
av denna typ av information och bland de som har fått löpande utbildning gällde det för över 90% 
av respondenterna. Information om användandet av ord i lösenordet har endast 9,3% fått ta del av.  
 
Undersökningen visar att 83% av respondenterna använde åtminstone gemener, versaler och siffror 
men bara 20,8% använde sig av lösenord med gemener, versaler, siffror och specialtecken. Det är 
alltså en stor majoritet av respondenterna som inte följer ISO/IEC 27002:2014 (ISO 2013) 
riktlinjer. MSB:s rekommendationer (Georgiou 2014) kräver dock bara att tre av de fyra 
teckentyperna ska användas vilket här skulle betyda ett en mycket stor del förhåller sig väl till vad 
MSB menar är acceptabelt. Med tanke på forskningen som visat att bara en extra teckentyp 
signifikant ökar tiden ett lösenord tar att ”brute force” (Whitman och Mattord 2016) så klarar sig 
respondentgruppen rätt bra.  
 
87% av respondenterna uppger att deras lösenord är mellan 8-14 tecken vilket enligt de riktlinjer 
som finns anses vara en acceptabel längd (Georgiou 2014). 13% av respondenterna använder dock 
lösenord med färre än 8 tecken vilket är under gränsen för vad som anses vara ett säkert lösenord 
(Grassi, Garcia och Fenton 2017; Georgiou 2014). Samtliga av dessa använder åtminstone en extra 
teckentyp i sitt lösenord trots den korta längden.  

5.3. Delning av lösenord 

Endast 14,8% av respondenterna uppgav att de blivit informerats om hur de får dela sina lösenord. 
Tidigare forskning hävdar att de flesta användare redan vet att de inte bör dela med sig av sina 
lösenord (Whitty, Doodson, Creese och Hodges 2015), detta antagande skulle kunna vara en 
anledning till att detta inte är något som tagits upp vid informationstillfällen. Den låga nivån av 
respondenter som fått del av denna typ av information skulle också kunna ha påverkats av att 
forskning visat att utbildning kring detta område inte påverkat om anställda sen faktiskt delat sina 
lösenord (Stanton, Stam, Mastrangelo och Jolton 2004). Oavsett anledning så är det endast ett fåtal 
som på denna punkt följer de riktlinjer som återfinns i ISO/IEC 27002:2014 (ISO 2013). 
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5.4. Byte av lösenord 

Byten av lösenord sker för 77,8% mer än en gång per år. Som nämnt i teorin så blir det allt vanligare 
att låta det ta längre tid mellan lösenordsbyten (Sullivan jan-18) men detta är inte något som tycks 
ha påverkat intervallen för lösenordsbyten inom sjukvården som verkar förhålla sig till äldre 
standarder. Det är svårt att säga vad exakt som gjort att byten fortfarande sker förhållandevis ofta 
men det skulle kunna ha att göra med att standarden landstingen ska följa är från 2013 och därför 
kanske något utdaterad. Om ISO väljer att följa samma fotspår som NIST, som rekommenderar att 
det inte ska finnas något krav för lösenordsbyte alls (Grassi, Garcia och Fenton 2017), och MSB 
bestämmer att den nya versionen av ISO ska följas är det möjligt att byten av lösenord kommer ske 
mindre ofta i framtiden. 

5.5. Sparande av lösenord 

24% av respondenterna har blivit informerade om hur de får spara sina lösenord. Enligt ISO/IEC 
27002:2014 framkommer det tydligt att förvaring av lösenord endast får ske i godkända lösningar 
som lösenordshanterare och det står uttryckligen att lösenord ska undvikas att förvaras på papper 
eller i digitala dokument (ISO 2013). Trots detta så uppgav 40% av respondenterna att de någon 
gång skrivit ner sina lösenord från arbetsplatsen digitalt och 90% av respondenterna att de har 
skrivit ner lösenordet på något fysiskt vis.  
 
Det kan finnas många bidragande orsaker till varför en användare väljer att skriva ner sina lösenord 
men de flesta av dem går att härleda till att det är svårt att komma ihåg lösenord som är komplexa 
(Inglesant och Angela Sasse 2010) och byts ofta (Cohen 2011), speciellt om det finns flera av dessa 
(Wycislik-Wilson jan-18). En stor del av respondenterna, 59,3%, använder fler än tre lösenord på 
sin arbetsplats. Som nämnt tidigare i analysen är lösenorden generellt sett minst 8 tecken långa och 
innehåller oftast lösenorden flera olika typer av tecken. Ovanpå detta så byts lösenorden i de flesta 
fallen mer än en gång per år. Det går därför att se att respondenternas lösenordskomplexitet och 
bytesfrekvens väl matchar vad som orsakar att lösenord hamnar i riskzonen för att skrivas ned.  
 
En riktlinje från ISO/IEC 27002:2014 menar att vid skapande av lösenord så ska användaren se till 
att lösenordet är lätt att komma ihåg (ISO 2013). Då det för de flesta av respondenterna varit 
nödvändigt att skriva ner sina lösenord går det att anta att lösenorden som skapats inte är lätta att 
komma ihåg. Med de krav som finns på respondenternas lösenord är det möjligt att lösenord som 
är lätta att komma ihåg och inte hamnar i den ovannämnda riskzonen är svåra att skapa. 
 
Tidigare kunde det konstateras att 24% av respondenterna tagit del av information rörande sparande 
av sina lösenord men att det trots detta är 90% som anger att de har skrivit ner sina lösenord på 
något sätt. Detta indikerar att en del av respondenterna som fått ta del av information angående 
detta antingen inte efterlever det som kommuniceras eller att informationen själv i vissa fall är 
bristande. I fallet då de inte efterlever vad som kommuniceras går det att se liknelser till den 
forskning som gjorts om delning av lösenord där det visade sig att användare trots utbildning ändå 
kommer gå emot rekommendationer (Stanton, Stam, Mastrangelo och Jolton 2004). 
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6. Slutsats 

I detta kapitel sammanfattas analysen från föregående kapitel för att besvara undersökningen 
forskningsfråga. Forskningsfrågan var som följer: 
 
Hur efterlever svenska sjukhus de riktlinjer som finns om lösenordshantering? 
 
De riktlinjer som sjukhusen borde följa kunde delas in i fem kategorier. Den första kategorin avsåg 
att alla anställda skulle få tillräcklig information om lösenordshantering, det den anställde skulle 
bli informerad om var vad som gällde för de resterande fyra kategorierna. De senare fyra 
kategorierna var byte av lösenord, delning av lösenord, sparande av lösenord och lösenordsstyrka. 
Dessa  inkluderade rekommendationer för vad användaren borde eller inte borde göra för att uppnå 
god lösenordshantering inom respektive kategori. 
 
Undersökningen fann att efterlevnaden av riktlinjerna varierade mellan de olika kategorierna, 
överlag så går det att konstatera att vissa av riktlinjerna efterlevdes bättre än andra. Informerande 
av de anställda skedde överlag inte ofta nog och när information gavs informerades det inte om alla 
kategorier som riktlinjerna rekommenderade, detta gällde oavsett när respondenten blivit anställd. 
24% från den totala populationen uppgav att de aldrig fått information om lösenordshantering. I 
många fall informationen så bristande att den anställde inte visste var de skulle vända sig om denne 
önskade information om lösenordshantering.  
 
Information om vad som gällde för den anställde angående delande av sina lösenord hade endast 
delats av arbetsplatsen för ett fåtal av undersökningens respondenter.  
 
Byten av lösenord skedde för en stor majoritet av undersökningens respondenter ofta. Riktlinjerna 
angående detta var vaga men det går ändå att säga att de efterlevdes väl. 
 
En kraftig majoritet av respondenterna följde inte de riktlinjer som finns angående sparande av 
lösenord. De allra flesta hade på något sätt skrivit ner sina lösenord trots att rekommendationen är 
väldigt klar med att detta inte bör göras. En del av de som skrivit ner sina lösenord hade fått 
information om lösenordssparande men uppgav att de trots de skrev ner dem. 
 
Lösenorden som respondenterna använde sig av fyllde för det mesta i några av de rekommenderade 
riktlinjerna. Användandet av specialtecken visade sig vara bristande som en del av lösenordens 
uppbyggnad men användandet av mer än bara en teckentyp var extremt god. Lösenordens längd 
var också för de flesta inom ramen för vad riktlinjerna ansåg säkert. Information om huruvida ord 
fick vara en del av lösenordet hade endast dock endast kommunicerats till en mycket liten del av 
respondenterna. 
 
Som det tidigare konstaterats så varierade efterlevandet av riktlinjerna om lösenordshantering 
beroende på kategori. Av de fem kategorier som definierats efterlevdes generellt två stycken, byte 
av lösenord och lösenordens styrka. De resterande tre, sparande och delning av lösenord samt 
informerande om riktlinjer till de anställda uppfylldes generellt sett inte. Då riktlinjerna avser att 
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alla fem kategorier bör följas går det därför att dra slutsatsen att svenska sjukhus generellt sett inte 
följer de riktlinjer som finns angående lösenordshantering.   
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Bilaga - enkät 

Demografisk fråga 
 

1. Vilket årtal är du född? 
 
Informerande om lösenordshantering 
 

2. Hur många år har du jobbat på din nuvarande arbetsplats? 
a. 0-2 
b. 3-5 
c. 6-10 
d. 11-15 
e. 16-20 
f. 20+ 

 
Informerande om lösenordshantering 
 

3. Fick du ta del av information och/eller riktlinjer angående lösenordshantering när du 
började på din nuvarande arbetsplats? 

a. Ja 
b. Nej 

 
Informerande om lösenordshantering 
 

4. Vilken information fick du vid detta tillfälle? (Fler svar möjliga) 
a. Hur du får dela lösenord som endast du använder 
b. Hur du får dela lösenords som flera på din arbetsplats använder 
c. Hur långt ditt lösenord ska vara 
d. Hur ofta lösenordet ska bytas 
e. Hur/var lösenordet får sparas 
f. Om du får använda ord som del av lösenordet 
g. Vilken typ av tecken som ska finnas med i lösenordet 
h. Annat: 

 
Informerande om lösenordshantering 
 

5. Förutom när du precis började har du sedan starten vis din nuvarande arbetsplats 
fått ta del av information och/eller riktlinjer angående lösenordshantering? 

a. Ja 
b. Nej 
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Informerande om lösenordshantering 
 

6. Vilken information fick du vid detta tillfälle? (Fler svar möjliga) 
a. Hur du får dela lösenord som endast du använder 
b. Hur du får dela lösenords som flera på din arbetsplats använder 
c. Hur långt ditt lösenord ska vara 
d. Hur ofta lösenordet ska bytas 
e. Hur/var lösenordet får sparas 
f. Om du får använda ord som del av lösenordet 
g. Vilken typ av tecken som ska finnas med i lösenordet 
h. Annat: 

 
Byte av lösenord 
 

7. Hur ofta byter du lösenord på din arbetsplats? 
a. Mindre än en gång per år 
b. En gång per år 
c. Mer än en gång per år 

 
Lösenordsstyrka 
 

8. Hur långa är de lösenord du använder på din arbetsplats? 
a. Mindre än 8 tecken 
b. 8-14 tecken 
c. Mer än 14 tecken 

 
Sparande av lösenord 
 

9. Hur många lösenord använder du på din arbetsplats? 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. Fler än 3 

 
Informerande om lösenordshantering 
 

10. Vet du var du idag kan få information om lösenordshantering? 
a. Nej 
b. Ja, från intranät 
c. Ja, från IT-ansvarig 
d. Ja från: 
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Lösenordsstyrka 
 

11. Bocka i de alternativ som stämmer. Lösenorden du använder på din arbetsplats 
innehåller som minst: (Flera svar möjliga) 

a. Siffertecken 
b. Specialtecken 
c. Stor boksta 
d. Inget av dessa 

 
Sparande av lösenord 
 

12. Bocka i de alternativ som stämmer. Har du någons sparat ett lösenord från din 
arbetsplats genom att: (Fler svar möjliga) 

a. Skriva ner digital, på dator/telefon etc. 
b. Skriva ner på en papperslapp 
c. Annat: 
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